
24
Ρολάκια μελιτζάνας - 
μεζεδάκι πρώτης!

23
Φτιάξε θρεπτικό πρωινό 
και άδραξε τη μέρα!

17
Έχεις δοκιμάσει μαγιονέζα 
με αβοκάντο; Και νόστιμη 
και υγιεινή! 🥑

16
Παγκόσμια Ημέρα 
Κοιλιοκάκης. Ενημερώσου 
από το άρθρο μας και 
βοήθησε τον εαυτό σου ή 
κάποιον άλλον.

MΑΪΟΣ 2022

9
Δες ένα κολπάκι για να 
έχουν τα μπιφτέκια σου 
ομοιόμορφο μέγεθος και 
σχήμα!

10
Σήμερα δοκίμασε μια 
μικρασιάτικη συνταγή ή 
μοιράσου τη δική σου!

1
Καλό μήνα! 💐
Ακόμα και αν δε βγεις 
στην εξοχή, φτιάξε ένα 
στεφάνι!

2
Ο Μάιος φέρνει καινούρια 
φρούτα και λαχανικά - δες 
τι νοστιμιές μπορείς να 
φτιάξεις με αυτά.

3
Καλά φάγαμε το Πάσχα, 
ήρθε η ώρα να αρχίσουμε 
τις σαλάτες… σε 
ανοιξιάτικα χρώματα 
βεβαίως!

6
Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Δίαιτας - διάλεξε 
όποια συνταγή θες από 
την Cookpad, φτιάξτη και 
στείλε cooksnap!

7
Αν πήρες φρέσκες 
αγκινάρες αλλά δεν ξέρεις 
πώς να τις καθαρίσεις, 
η λύση είναι εδώ!

8
Σουφλέ σοκολάτας ή 
μιλφέιγ; Φτιάξε το γλυκό 
που προτιμάει η μανούλα 
που γιορτάζει και κέρασέ 
τη με ένα φιλί!

5
Μάιος χωρίς τάρτα 
φράουλα 🍓 ΔΕ γίνεται!

4
Θέλεις να μελώνουν τα 
λαδερά σου; Δες ΕΔΩ 
πώς θα το καταφέρεις!

12
Φύτεψε ένα λουλούδι που 
αγαπάς σε γλάστρα και 
ομόρφυνε το γραφείο 
/περβάζι/ μπαλκόνι 🌻

13
Ημέρα χούμους σήμερα. 
Δοκίμασε το παραδοσιακό 
με ρεβύθια ή την 
παραλλαγή με φασόλια.

15
Σήμερα φόρεσε μαγιό ή 
έστω κοντομάνικο με 
σορτσάκι και κάνε 
ηλιοθεραπεία! Ο ήλιος 
κερνάει βιταμίνη D!! 🌞

14
Εποχή για φρέσκα κουκιά 
στην κατσαρόλα! Δες 
προτάσεις μαγειρέματος.

11
Όσο οι  φράουλες είναι σε 
αφθονία, αποθήκευσέ τες 
στην κατάψυξη ώστε να 
έχεις και το καλοκαίρι για 
τα γλυκά και τα παγωτά 
σου!

27
Πήρες κεράσια; Φτιάξε 
κλαφουτί, πανεύκολο και 
αγαπημένο γαλλικό 
επιδόρπιο της εποχής!

26
Βγήκαν τα κολοκυθάκια - 
φτιάξε ένα παραδοσιακό 
νησιώτικο σφουγγάτο!

25
Παγκόσμια Ημέρα 
Κρασιού. Σερβιρίσου στο 
καλό ποτήρι και συνόδεψε 
με ένα μπουγιουρντί 
αμέσου δράσης!

28
Φτιάξε χάμπουργκερ… 
είναι η μέρα τους! Για 
μεγαλύτερη απόλαυση, 
φτιάξε και τα ψωμάκια! 
🍔🍔🍔

29
Σήμερα έχει την τιμητική 
του ο κόκορας κρασάτος! 
Καλή Κυριακή!30

Οι μέρες ζεσταίνουν. 
Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα 
κρύο καφεδάκι!

Τρίτη Τετάρτη ΠέμπτηΔευτέρα Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

21
Ο Κώστας, η Κωνσταντίνα 
και η Ελένη κερνάνε 
σήμερα cheese cake. 
Χρόνια τους πολλά!💕

22
Για το κυριακάτικο γεύμα 
ψηφίζουμε 
γιουβέτσι με μοσχάρι 
παρέα με κρασάκι φυσικά!

20
Σήμερα κάνουμε pizza 
party. Εμείς δοκιμάζουμε 
ζύμη για ιταλική πίτσα!

19
Λίγος χρόνος για 
μαγείρεμα; Φτιάξε μια 
ομελετίτσα στα γρήγορα! 

18
Για  φούρνο 
μικροκυμάτων λαμπίκο 
αφιέρωσε 1 λεπτό από τη 
μέρα σου και μισό λεμόνι! 
🍋

31
Ετοιμάσου να σηκώσεις 
τα χαλιά!
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